
 

Ação de Graças
 

Obrigado, Senhor, 
Por me teres dado a vida 

E me teres ensinado e chamado a usá-la 
Como Tu fizeste com a tua. 
Chamas-me todos os dias 

A ser tua testemunha 
Na Igreja a que pertenço 
E no mundo em que vivo. 
Chamas-me todos os dias 

A viver com os outros e para os outros 
Na mesma entrega incondicional 

Em que Tu viveste e deste a vida por todos. 
Chamas-me todos os dias 

A ser mensageiro da tua Ressurreição, 
Nomeadamente para aqueles 

Que correm perigo de sucumbir 
Sob o peso doloroso da sua cruz. 

Tu, que vês a minha vida 
E conheces todo o meu ser, 

Ajuda-me a descobrir 
E a viver plenamente 

A minha vocação 
E o meu compromisso, 

Seguindo pelos teus caminhos, Senhor. 
 

 

 

 

 

 

 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sereis minhas testemunhas até aos confins da Terra” 
Atos dos Apóstolos 1, 8 

 

 

29 de janeiro de 2017 
 

 

 



CELEBRAÇÃO DO COMPROMISSO 

 

Acolhimento: 

Hoje os jovens do 9º ano fazem a sua Festa do Compromisso. 

Comprometer-se com Jesus, é seguir os seus passos abrindo o 

coração à vontade de Deus e acolher os Seus desígnios de amor; 

é acolher os Seus ensinamentos e viver no esforço da 

santificação, deixando que o Espírito conduza a nossa vida; é pôr 

em prática a Sua doutrina praticando a verdadeira caridade; é 

anunciar o Evangelho da esperança renunciando a todo o mal e 

aderir ao bem não tendo medo de anunciar que Deus é bom.  

É com Jesus Cristo o nosso compromisso. 

 

Após a Homilia: 
 

Compromisso 
 

CATEQUISTA: Senhor Padre, apresento-lhe o grupo de jovens do 

9º Ano de catequese... a Adriana, a Daniela, a Débora, o David, a 

Inês, a Letícia e o Pedro. 

Eles têm vindo, ao longo destes anos, a alicerçar a sua fé cristã. 

Esforçam-se por olhar para a sua própria existência com olhos de 

fé, iluminando-a com a Palavra de Deus, para que assim as suas 

vidas sejam testemunhos de Jesus, nesta comunidade. 

 

SACERDOTE: Amigos é com muita alegria que vos aceito e a 

comunidade cristã vos recebe. Pergunto-vos agora… 

Quereis continuar a descobrir e a conhecer Jesus Cristo como 

Sentido de Vida, Único e Verdadeiro? 

CATEQUIZANDO: SIM, QUERO! 

 

SACERDOTE: Estais dispostos a construir a vossa vida segundo o 

Evangelho e a testemunhar o Amor de Jesus Cristo, na vossa 

família, na escola e junto dos vossos amigos? 

CATEQUIZANDO: SIM, ESTOU! 

 

SACERDOTE: E quereis comprometer-vos na renovação e 

construção da nossa comunidade, para assim serdes cada vez 

mais “Pedras Vivas” do templo do Senhor? 

CATEQUIZANDO: SIM, QUERO, COM A GRAÇA DE DEUS! 

SACERDOTE: Damos graças a Deus por vós. Animados pelo 

Espírito de Deus, continuai nesse esforço de encontro pessoal e 

comunitário com Jesus Cristo deixando-vos conduzir por Ele, na 

fidelidade e na esperança. 

 

 

 

 



 

 


